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Oдeљeњe  зa  урбанизам,  кoмунaлно  -  стамбене  и  имовинско  -  правне  послове  oпштинe  Кулa, 
поступајући по зaхтeву Милене Трифуновић из Куле,  Улица Исе Секицког број 53, поднетог преко 
пуномоћника Дике Лазића из Црвенке, Улица Моше Пијаде број 49, на основу члaна 53а став 1 и 5 
Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ("Службeни глaсник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013  – одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 
132/2014  и  145/2014),  члана  2  Уредбе  о  локацијским  условима  ("Службeни  глaсник  РС",  број 
35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 118 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", 
број  18/2016),  члана  17 Одлуке  о  општинској  управи  ("Сл.  лист  општине  Кула",  број  16/2008, 
4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/2015, 34/16 и 2/2017), Овлашћења начелника општинске управе Кула 
бр.  015-112-303/2017  од  10.07.2017.  и  Плана  генералне  регулације  насељеног  места  Кула 
("Службени лист општине Кула", број 16/2011 и 17/2013) издaje:  

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е
 ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0, ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-ЛЕТЊЕ КУХИЊЕ П+0, 

ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-ГАРАЖЕ П+0 НА К.П. БРОЈ 948/2 К.О. КУЛА

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на к.п.  
број 948/2 к.о. Кула.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број катастарска 
општина

површина грађевинску парцелу чини врста земљишта носиоц 
права на 
земљишту

948/2 Кула 10а 02m² к.п. број 948/2 градско грађевинско 
земљиште

Милена 
Трифуновић

2. Плански документ

издаје се на основу План генералне регулације насељеног места Кула ("Службени лист 
општине Кула", број 16/2011 и 17/2013)

просторна целина блок број  2
планирана зона зона породичног становања

3. Подаци о планираном објекту 

намена објеката Стамбени објекат и помоћни објекти у функцији стамбеног објекта
1. стамбени објекат- за потребе једнопородичног становања
2. помоћни објекат-летња кухиња
3. помоћни објекат-гаража

тип објеката слободно-стојећи објекти
категорија објеката А
класификациони број 
објеката

111011



4. Могућност издавања грађевинске дозволе у складу са захтевом

Није  могуће  издавање  грађевинске  дозволе  на  основу  поднетог  захтева,  с  обзиром  да  нису 
испуњени следећи урбанистички услови:
Објекти су од регулационе линије удаљени више од пет метара (повучени су дубље у парцелу), што 
значи да  минимална удаљеност од свих међних линија суседних парцела мора бити 4,0m. Није 
могуће прибавити сагласност суседа за удаљеност мању од одзвољене.

Уколико се објекти лоцирају тако да испуне услов о удаљености од регулационе линије од 0 
до 5m, онда се морају позиционирати тако да минимална удаљеност слободно стојећих објеката (са 
испадима) од међне линије северне (неповољне) орјентације буде 1,0m (од к.п. 948/4, 948/5, 948/7 и 
948/8 к.о. Кула), а минимална удаљеност слободно стојећег објеката (са испадима) од међне линије 
јужне (повољне) орјентације буде 3,0m (од к.п. 947/2 и 947/3 к.о. Кула). удаљеност може бити и мања, 
уз  сагласност  власника  суседне  парцеле,  под  условом  да  је  обезбеђен  колски  приступ  на  парцелу 
(слободан или преко ајнфорта), од минимум 2,5m;
Уколико се поново поднесе захтев за локацијске услове, идејно решење које се прилаже уз захтев 
мора  бити  израђено  у  складу  са  урбанистичким  условима  и  мора  да  садржи  технички  опис 
постојећег стања за објекат који се уклања, сходно члану 38 став 2 Правилника о садржини, начину 
и  поступку  израде  и  начин  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени 
објеката ("Сл. гласник РС", br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017).
У  случају  да удаљености буду мање од дозвољених,  потребно је  приложити сагласност  суседа, 
оверену у суду или код нотара, као и извод из листа непокретности, као доказ о власништву.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Кула, у року од три 
дана од дана достављања.

Саставни део локацијских услова су: 
• Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула, са положајем простора обраде
• Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: Милана Бокић, мастер. инг. арх.

Доставити:
• Подносиоцу захтева, електронским путем
• Објављивање у електронском облику путем интернета
• Архиви                       

                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ.




